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,,Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć 

nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, 

co robić, jak postępować, współżyć z innymi, 

patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać 

sobie lepszy świat.” 

                                                   Robert Fulghum 

 

                                          WPROWADZENIE 

   

Wiek przedszkolny to czas, w którym następuje dynamiczny rozwój 

poznawczy dziecka, dziecko eksploruje, poszukuje doświadczeń. 

Ciekawość świata, intensywny rozwój języka skłania je do zadawania 

pytań. Dokonuje coraz to nowych odkryć otaczającej rzeczywistości. Świat  

postrzegany przez dziecko  to miejsce, w którym czeka na niego wiele 

ciekawych zdarzeń, miejsc zjawisk, osób. Ważne jest, aby potrafiło 

dopatrywać się w rzeczach zwyczajnych czegoś nowego, niezwykłego, 

używać twórczego myślenia i wyobraźni do tworzenia rzeczy nowych, 

pomysłowych i niespotykanych. Istotne jest, by stawało się coraz bardziej 

twórcze i kreatywne. Nauczyciel tworząc odpowiednie warunki do 

rozwijania dziecięcej kreatywności zapewnia dziecku możliwość 

wyrażania myśli, przeżyć, czyli swobodnej ekspresji. Zachęca do 

podejmowania wysiłku , motywuje do dalszego działania, szukania 

pomysłów, podejmowania nowych wyzwań. Kreatywność dziecka może 

rozwijać się tylko w bezpiecznej atmosferze, gdzie nauczyciel jest 

organizatorem i animatorem- stwarza warunki do dokonywania odkryć, 

rozwija zainteresowania dzieci w atmosferze zabawy. Nauczyciel nie 

neguje pomysłów, ale zachęca do tworzenia nowych, nie podsuwa 

gotowych rozwiązań, ale skłania dziecko do myślenia. Opracowana przez 

nas innowacja ma za zadanie odkrywać, rozwijać i wspomagać 

umiejętność kreatywnego poznawania rzeczywistości. Odpowiednio 

dobrane formy i metody pracy mają na celu inspirować do tworzenia, 

realizowania swoich pomysłów, sprawdzania ich. Bardzo ważne przy 

opracowaniu innowacji była dla nas jej przydatność wyrażająca się w 

praktyczności, czytelności i przejrzystości treści. Chciałybyśmy, aby była 

ona pomocą w naszej pracy, a podane przykłady działań stanowiły 

inspirację do tworzenia własnych modyfikacji, dalszego poszukiwania i 

wprowadzania nowych rozwiązań, pomysłów. 

 

 



                                             

CELE INNOWACJI 

 
● Wspieranie działań twórczych dzieci w różnych dziedzinach ich   

   aktywności, stymulowanie , rozwijanie  potencjalnych zdolności  

   twórczych. 

● Rozbudzanie i rozwijanie kreatywnego myślenia u dzieci –  

   umiejętności dostrzegania nowych rozwiązań, możliwości, pomysłów. 

● Aktywizowanie sfery fantazji i wyobraźni , rozwijanie własnych  

   zdolności i zainteresowań.  

● Rozwijanie umiejętności planowania własnych działań, projektowania 

   wytworów plastyczno- konstrukcyjnych, 

● Rozwijanie umiejętności tworzenia poprzez ruch, muzykę i żywe słowo. 

● Podnoszenie poziomu i poszerzanie zakresu zdobywanej wiedzy,  

   zaspakajanie naturalnej potrzeby poznawczej dzieci.  

 

 

                                 

                       CELE SZCZEGÓŁOWE INNOWACJI 

 

 
● Budzenie ciekawości oraz aktywności poznawczej dzieci. 

● Inicjowanie samodzielnych działań dzieci- zachęcanie do  

   obserwowania, wyciągania wniosków z przeprowadzonych  

   eksperymentów, doświadczeń. 

● Rozbudzanie zainteresowań zjawiskami fizycznymi, przyrodniczymi  

   oraz lepsze ich rozumienie-rozwijanie aktywnej postawy badacza. 

● Ćwiczenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony 

   temat. 

● Stymulowanie dzieci do podejmowania prób układania opowiadań 

    twórczych, prowadzenia rozmów, dialogów. 

● Wzbogacanie ekspresji wypowiedzi. 

● Aktywizowanie dzieci do podejmowania twórczych działań teatralnych. 

● Rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy oraz ekspresji plastycznej  

   dziecka. 

● Tworzenie warunków do samodzielnego podejmowania działalności 

    twórczej. 

● Odkrywanie własnych możliwości twórczych i kształtowanie kreatywnej 

    postawy. 

● Wyrabianie swobody w świadomym operowaniu środkami wyrazu 

    plastycznego. 

● Stwarzanie okazji do wyrażania przez dzieci swoich przeżyć,  

   nastrojów, uczuć poprzez kontakt z muzyką. 



● Rozwijanie wrażliwości słuchowej i umiejętności odbierania muzyki. 

● Kształcenie pojęć matematycznych poprzez działanie w czasie i  

   przestrzeni - manipulowania przedmiotami, porównywania  

   przeliczania….. 

● Rozwijanie zdolności dzieci do wysiłku umysłowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE INNOWACJI, 

METODY, FORMY 

Opracowana przez nas innowacja „Kreatywny Przedszkolak” 

realizowana będzie przez okres dwóch lat. Harmonogram działań 

innowacyjnych zawiera propozycje różnorodnych form do realizacji przez 

nauczycielki oraz dzieci z różnych grup wiekowych. Objęte jej 

oddziaływaniem zostaną dzieci z dwóch oddziałów- 3 - latki oraz 5 - latki. 

Czas realizacji innowacji przewidziany jest od pażdziernika 2016 do 

czerwca 2018 roku.  

Kierunek i przebieg zajęć innowacyjnych planować i inicjować będą 

autorki innowacji uwzględniając możliwości rozwojowe oraz wiek dzieci. 

Innowacja przewiduje wykorzystanie metod nastawionych na odkrywanie, 

poszukiwanie i działanie przez dziecko, a więc w jak najszerszym stopniu 

wykorzystanie metod aktywizujących: 

- ekspresyjnych: sprzyjających rozwijaniu umiejętności werbalnych, 

wyrażania odczuć, przeżyć, emocji za pomocą języka, 

- dramowych i inscenizacyjnych - ułatwiających spontaniczne, 

niereżyserowane odtwarzanie ról, rozwijających kreatywność i 

wyobraźnię. 

Metodom aktywizującym towarzyszyć będą metody słowne takie jak: 

opowiadanie, rozmowa, nauka tekstu, instrukcja, objaśnienie oraz 

metody oglądowe - wzór, pokaz, obserwacja.   

Dziecko zdobywa  wiadomości na podstawie własnych obserwacji, 

przeżyć, doznań, gdy samodzielnie dochodzi do wiedzy, jest to wiedza 

przeżyta, doświadczona i najtrwalsza. Dlatego też podczas realizacji 

innowacji przewidziano zastosowanie metody samodzielnych 

doświadczeń i zadań stawianych do wykonania (doświadczenia, 

eksperymenty). 

Proponowane formy pracy z dziećmi podczas realizacji innowacji: 

- praca indywidualna 

- praca grupowa 

- zbiorowa. 

 

Nie wolno zapominać też o obowiązującej dla wieku przedszkolnego 

zasadzie nauki przez zabawę. Tak więc forma zabawowa będzie 

dominować w zajęciach o charakterze artystycznym, dlatego też 

stosowane będą następujące formy pracy z dziećmi: 

- zabawy twórcze 

- zabawy inscenizacyjne 

- zabawy ruchowe 

- zabawy przy muzyce 

- konkursy 



- uroczystości 

- wycieczki 

- wystawy. 

 

Realizacja innowacji wymaga przygotowania i organizacji miejsca działań 

dziecięcych, czyli odpowiedniego zagospodarowania przestrzeni. W 

salach powstaną kąciki: kącik teatralny, kącik muzyczny, plastyczny, kącik 

małego odkrywcy. 

Dla efektywnej realizacji zadań zawartych w innowacji niezbędna jest 

stała, odpowiedzialna i ścisła współpraca przedszkola i środowiska 

rodzinnego dzieci.  

 

Powołany zostanie „Klub Kreatywnych Rodziców”. Członkowie klubu 

wykorzystując swą pomysłowość, oryginalność, kreatywność wspierać 

nas będą w realizacji planowanych działań, ponadto uczestniczyć będą w 

konkursach, przedstawieniach, uroczystościach, warsztatach. 

Nasze przedszkole posiada bogate zaplecze do przeprowadzania 

eksperymentów oraz obserwacji. Stworzymy więc dzieciom warunki do 

poznawania, odkrywania, przeżywania, nabywania wiedzy przez 

bezpośrednie poznawanie i doświadczanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

Zgodnie z założeniami Koncepcji Pracy Przedszkola Miejskiego w 

Łęknicy pragniemy wyjść na przeciw potrzebom, zainteresowaniom, 

możliwościom dzieci  wspomagając ich twórczy rozwój. Jednocześnie 

oferujemy rodzicom wsparcie w wychowaniu i edukacji ich dzieci. Intencja 

nawiązania ścisłej współpracy z rodzicami wynika z naszych wieloletnich 

doświadczeń. Wiemy, że rzetelna realizacja zadań wychowawczych, 

dydaktycznych i opiekuńczych przedszkola wobec dzieci możliwa jest 

tylko przy dobrze zorganizowanej współpracy ze środowiskiem 

rodzinnym.  

Przedszkole Miejskie w Łęknicy  zabiega o tworzenie atmosfery 

bezpieczeństwa, akceptacji, życzliwości w stosunku do dzieci i ich 

opiekunów, tak, by czuli się równoprawnymi członkami społeczności 

przedszkolnej. Zadaniem naszego przedszkola jest wzmacnianie więzi 

między dziećmi, rodzicami, tworzenie sytuacji budzących zainteresowanie 

rodziców wszystkim, co dzieje się na co dzień w przedszkolu, a co za tym 

idzie zainteresowaniami dzieci. Dążymy więc w jak największym stopniu 

do włączenia rodziców we wszystkie działania naszej placówki, pragniemy 

by stali się współrealizatorami innowacji przedszkolnej „Kreatywny 

przedszkolak”. 

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

UWZGLĘDNIAJĄCY 

WSPÓŁPRACĘ Z RODZICAMI 
  

● Organizowanie zebrań grupowych i indywidualnych rozmów z  

   rodzicami na temat planowanych działań innowacyjnych, sposobach  

   realizacji, efektach 

● Stworzenie grupowej gazetki informacyjnej w szatniach  ,, Co słychać  

    u kreatywnych przedszkolaków?” 

● Zachęcanie do lektury gazetki przedszkolnej ,, Jedyneczki ‘’ w całości  

    poświęconej kreatywności dzieci i jej znaczenia dla rozwoju. 

● Powołanie  „KLUBU KREATYWNYCH RODZICÓW” 

● Pomoc rodziców w gromadzeniu różnorodnych materiałów do  

   kreatywnych zabaw 

● Inspirowanie rodziców do działań wzbogacających bazę materialną  

    przedszkola- pomoc w doposażeniu i zagospodarowaniu kącików   

    (muzyczny, matematyczny, plastyczny, małego odkrywcy) 

● Zachęcanie do systematycznego monitoringu strony internetowej  

   przedszkola 

● Udział rodziców w II-częściowych warsztatach zorganizowanych na  



    terenie przedszkola – „Jestem kreatywnym rodzicem”, „Kreatywni na  

   co dzień” 

● Uczestnictwo rodziców w rodzinnych konkursach i wystawach  

   plastycznych: 

             „Jesienne cyferki”- konkurs na najbardziej pomysłową cyfrę 

              wykonaną z dowolnych materiałów i z wykorzystaniem  

              naturalnego tworzywa przyrodniczego 

             „Magiczna kraina figur”-praca techniką collage, 

             „Gra  planszowa? - to jest to!!! - projektowanie i wystawa gier – 

              ściganek wykonanych z dziećmi  w domu 

             „Wierszyk do poduszki”- konkurs na najciekawszy wierszyk na 

             dobranoc 

● Udział rodziców w „Aktywnym i twórczym Dniu Rodziny” 

● Uczestnictwo rodziców w imprezach okolicznościowych,  

   uroczystościach przedszkolnych na terenie przedszkola, mini 

   warsztatach plastycznych, muzycznych i ruchowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPOSOBY EWALUACJI 

 Opinie rodziców jako współuczestników innowacji 

 Ankieta ewaluacyjna 

 Wymiana doświadczeń podczas rozmów i spotkań 

indywidualnych i grupowych 

 Opinia dyrektora placówki 

 Podsumowanie działań innowacyjnych w postaci 

prezentacji multimedialnej 

 Rozmowy, wywiady z dziećmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEWIDYWANE EFEKTY/KORZYŚCI 

WDRAŻANIA INNOWACJI 
 

Podejmowane przez nas działania wpłyną znacząco na rozwijanie u 

dzieci kreatywności, a szczególnie nieszablonowego, twórczego, 

magicznego myślenia. Dadzą dzieciom szansę wyjścia poza ramy 

programowe, schematy, pobudzą pomysłowość, aktywność twórczą i 

inwencję najmłodszych. Proponowane metody, formy pracy zapewnią 

dzieciom zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności przez samodzielność- 

odkrywanie, poszukiwanie, doświadczanie. Stwarzane sytuacje 

edukacyjne pobudzać będą  dzieci do zadawania pytań zgodnie z ich 

zainteresowaniami, poszukiwania na nie odpowiedzi. Ponadto 

wspierający nas w realizacji innowacji rodzice poznawać będą i odkrywać 

w toku wspólnych działań sposoby pobudzania dziecięcej kreatywności. 

Stworzymy okazje, aby uczyli się motywować i zachęcać swoje  dzieci do 

pomysłowych, nietuzinkowych działań, rozbudzać dziecięcą wrażliwość i 

fantazję. Wprowadzane przez nas rozwiązania korzystnie wpłyną na 

atrakcyjne i efektywne zagospodarowanie czasu pobytu dzieci  

w przedszkolu. Mamy nadzieję, że przyczynią się do promocji naszej 

placówki w środowisku lokalnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

INNOWACYJNYCH 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEDSZKOLAK BADA I ODKRYWA 

 

Planowane 
działania 

Formy realizacji Cele operacyjne 

1. Obserwacja 
zjawisk naturalnych 
w przyrodzie i 
atmosferze w 
różnych porach 
roku. 

Jesień:  
- odkrywanie przyczyny zmiany barwy 
liści, opadania liści 
- poznanie budowy liścia z 
wykorzystaniem lup 
 
Zima: 
- badanie zjawiska opadów śniegu 
- obserwacja zjawisk topnienia, 
zamarzania śniegu i wody. 
 
Wiosna: 
- obserwacje związane z budzeniem się 
przyrody do życia; samodzielne 
wyciąganie wniosków 

Dziecko dostrzega zmiany w 
otoczeniu w związku z aktualną porą 
roku. 
Wie, jakie zjawiska towarzyszą 
zmianie pory roku. 
 
 
 
 
 
 
Potrafi nazwać zjawiska 
towarzyszące nadejściu wiosny. 

2. Poznawanie 
właściwości 
fizycznych 
powietrza. 

Zabawy badawcze i eksperymenty. 
Szukanie odpowiedzi na pytania: 
Jak wygląda powietrze? 
Gdzie znajduje się powietrze? 
Czy można je złapać? 
Czy widzimy powietrze? 
Czy powietrze można ścisnąć? 
Jaki ma zapach, kształt i smak? 
Do czego jest potrzebne? 
Jak powstaje wiatr? 

Dziecko zna niektóre właściwości 
powietrza. 
Wie, co to jest wiatr. 
Ma świadomość, że powietrze jest 
niezbędne dla życia ludzi i zwierząt. 
Potrafi wykonać proste 
doświadczenia. 
Umie współdziałać w zespole. 

3. Poznawanie 
właściwości 
fizycznych wody. 

Zabawy badawcze i eksperymenty. 
Poszukiwanie odpowiedzi na pytania: 
Dlaczego pada deszcz? 
Jak uzyskać czystą wodę? 
Co pływa, co tonie? 
Co ułatwia pływanie? 
Jakie substancje rozpuszczają się w 
wodzie? 
Poznawanie zjawiska skraplania i 
parowania wody. 
 
 

Dziecko rozumie i potrafi 
wytłumaczyć zjawisko powstawania 
deszczu. 
Wie, do czego służą filtry oraz jak 
oczyścić wodę domowym sposobem. 
Wie, że woda słona ułatwia pływanie. 
Potrafi wymienić niektóre substancje 
rozpuszczalne w wodzie. 

4. Poznawanie 
zjawiska 
przyciągania i 
odpychania. 

Zabawy z magnesem. Dziecko zna właściwości magnesu. 
Wymienia niektóre przedmioty 
przyciągane przez magnes. 

5. Poznawanie 
zjawiska 
powstawania dnia i 
nocy oraz zmiany 
pór roku. 

Zabawy badawcze z wykorzystaniem 
akcesoriów (latarka, świeca, globus) 
umożliwiające poszukiwanie odpowiedzi 
na pytania: 
Jak wytłumaczyć zjawisko następstwa 
dnia i nocy? 
Jak wytłumaczyć zjawisko następstw 
pór roku? 

Dziecko wie, że ziemia jest okrągła i 
kręci się wokół słońca. 
Zna mechanizm powstawania 
zjawiska dnia i nocy. 
Wie, dlaczego na ziemi zmieniają się 
pory roku. 



   MAŁY ARTYSTA 

Planowane 
działania 

Formy realizacji Cele operacyjne 

1. Organizacja sali i 
celowe 
zagospodarowanie 
przestrzeni, dobór 
materiałów i pomocy 
do zajęć 
plastycznych. 

Zorganizowanie kącika plastycznego, 
wyposażenie w materiały do zabaw i 
zajęć plastycznych. 
 
 
Stworzenie skrzyni skarbów 
kreatywnego przedszkolaka i 
gromadzenie w niej materiałów do 
wykorzystania podczas działań. 
 
Zorganizowanie „Galerii Małego 
Artysty”. 

Dziecko współuczestniczy w 
tworzeniu kącika plastycznego 
gromadząc w nim niezbędne 
akcesoria. 
 
Gromadzi ciekawe materiały do 
działalności plastycznej w tzw. 
skrzyni skarbów. 
 
 
Wypełnia Galerię Małego Artysty 
własnymi wytworami. 

2. Poznawanie 
bogactwa 
materiałów do zajęć 
plastycznych. 

Prezentacja i nazywanie materiałów 
plastycznych: 
- farby (plakatowe, akwarelowe, klejowe, 
tempery, farby do malowania na szkle) 
- kredki (świecowe, ołówkowe, pastele 
suche i olejne, kreda) 
- papier (tektura falista i gładka, 
wycinanka, bibuła, papier rysunkowy) 
- materiał przyrodniczy (kasztany, 
żołędzie, liście, szyszki, gałęzie, owoce 
drzew, kamienie, piach) 
- materiał do lepienia (masa solna, glina, 
gips) 

 
Posługuje się różnorodnymi 
narzędziami przy tworzeniu. 
Doskonali sprawność manualną. 
 
 
 
 
Tworzy z materiału przyrodniczego. 

3. Wykorzystywanie 
w pracach 
plastycznych 
materiałów 
odpadowych. 

Tworzenie prac plastycznych z 
wykorzystaniem butelek plastikowych, 
pudełek, puszek, folii, kartonów, 
gazet…. 

Tworzy z tzw. materiałów 
odpadowych. 

4. Poznawanie 
różnorodnych 
technik 
plastycznych. 

Zastosowanie podstawowych oraz 
nietypowych technik plastycznych takich 
jak: 
- rysunek 
- malowanie farbą 
- wycinanka 
- wydzieranka 
- collage 
- origami 
- frottage 
- modelowanie z plasteliny, masy solnej 
- praca przestrzenna 

Dobiera właściwe do swojej pracy 
narzędzia, materiały, technikę. 

5. Połączenie 
działalności 
plastycznej z 
różnymi formami 
aktywności. 

Malowanie, rysowanie do muzyki. 
 
 
Tworzenie do czytanego tekstu 
(pacynki, kukiełki, książeczki, ilustracje). 
Wykorzystywanie wytworów dziecięcych 
do zabaw matematycznych (np. 
liczmany, porównywanie wielkości, 
klasyfikowanie, uogólnianie itp.). 

Potrafi tworzyć do słuchanej muzyki 
oraz czytanego tekstu. 
 
Przedstawia świat widziany własną 
wyobraźnią. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Prezentacje 
wytworów 
plastycznych, udział 
przedszkolaków w 
konkursach 
plastycznych. 

Zorganizowanie wystawy w Urzędzie 
Miasta w wybranych porach roku. 
Udział dzieci w plastycznych 
konkursach ogólnopolskich. 
Organizacja konkursów plastycznych na 
terenie przedszkola. 

Uczestnictwo w konkursach sprawia 
mu radość. 



PRZEDSZKOLAK DOSKONAŁYM MÓWCĄ 

 

 

 

 

 

 

Planowane 
działania 

Formy realizacji Cele operacyjne 

1. Nasz 
przedszkolny 
teatrzyk. 

Stworzenie w sali kącika teatralnego – 
wyposażenie w rekwizyty teatralne 
gotowe oraz wykonywane przez dzieci 
(kukiełki, pacynki, dekoracje). 

Dziecko współuczestniczy w 
urządzaniu kącika teatralnego. 

2. Spotkanie z 
teatrem. 

Poznawanie różnorodnych form 
teatralnych poprzez udział w 
spektaklach i widowiskach teatralnych 
(teatr lalkowy, pantomima, teatr cieni, 
teatr żywego słowa). 

Uczestniczy w oglądaniu różnych 
spektakli. 
Rozpoznaje i nazywa rodzaje form 
teatralnych. 
Rozwija wyobraźnię. 

3. Zabawa w teatr. Tworzenie warunków do podejmowania 
przez dzieci zabaw twórczych. 
 
 
Słuchanie różnorodnych utworów 
literatury dziecięcej, dostarczanie 
akcesoriów i materiałów do zabawy w 
teatr. 
Rozwijanie kreatywności dzieci, 
pobudzanie twórczej wyobraźni poprzez 
tekst literacki. 

Podejmuje z własnej inicjatywy 
zabawę w teatr, dobiera dla siebie 
rolę. 
 
Słucha tekstów literackich jako 
inspiracje do podejmowania zabaw 
teatralnych. 

4. Mali aktorzy na 
scenie. 

Udział dzieci w inscenizacjach utworów 
dla dzieci – pełnienie określonych ról w 
teatrzykach. 

Bierze czynny udział w spektaklach. 
Identyfikuje się z odgrywaną rolą. 

5. Zabawy słowem. Tworzenie przez dzieci określeń 
poetyckich (rymów, zdrobnień, zgrubień, 
epitetów, onomatopei). 
Tworzenie własnych zakończeń bajek. 
Nadawanie tytułów obrazkom, 
opowiadaniom. 
Wspólne układanie opowiadań, 
historyjek obrazkowych, opowiadanie 
ich, dopowiadanie zakończeń. 

Rozwija umiejętności płynnego 
mówienia. 
Rozwija swą wyobraźnię, wykazuje 
kreatywność. 

6. Kontynuacja akcji 
„Cała Polska czyta 
dzieciom”. 

Zapraszanie rodziców, dziadków oraz 
innych gości ze środowiska lokalnego 
do czytania dzieciom utworów literatury 
dziecięcej. 

Słucha wybranych fragmentów 
literatury dziecięcej. 
Zwraca uwagę na piękno języka 
ojczystego. 



PRZEDSZKOLAK W KRAINIE MUZYKI 

Planowane 
działania 

Formy realizacji Cele operacyjne 

1.Wyposażenie sal 
przedszkolnych w 
kąciki muzyczne. 
 

Wydzielenie w sali przedszkolnej 
miejsca do gromadzenia różnorodnych 
instrumentów perkusyjnych, płyt, 
ilustracji tematycznych, akcesoriów do 
zabaw muzyczno-ruchowych. 
Eksponowanie w kąciku muzycznym 
nietypowych instrumentów (pokrywki, 
pałeczki, nakrętki, folie, butelki 
plastikowe, kamienie)… 
 

Dziecko współuczestniczy w 
organizacji kącika muzycznego, 
Wspólnie z nauczycielką przy 
współudziale rodziców gromadzi 
ciekawe, nietypowe instrumenty, 
Współuczestniczy w przygotowaniu 
instrumentów z nieużytków. 
 

2. „Wszystko może 
być muzyką”- w 
świecie dźwięków i 
odgłosów. 

Różnicowanie i identyfikowanie 
dźwięków z otoczenia, 
- wsłuchiwanie się w odgłosy dnia 
codziennego, głosy przyrody, zjawisk 
atmosferycznych, rozpoznawanie i 
trafne nazywanie głosów z nagrań CD,  
- wykorzystanie surowców odpadowych 
(papier, plastik, folia) do wydobywania 
dźwięków o różnym natężeniu i 
długości, 
- uwrażliwianie na odgłosy wody - 
twórcze poszukiwanie ich powstawania  
z wykorzystaniem słomek, rurek, 
plastikowych pojemników, butelek, 
konewek…. 
- poznawanie i poszukiwanie 
różnorodnych form akompaniowania 
począwszy od naturalnych ruchów-
gesto-dźwięków poprzez nietypowe 
instrumenty perkusyjne, przedmioty 
codziennego użytku i stworzone do tego 
celu instrumenty perkusyjne  
(tradycyjne oraz innowacyjne- bum-
bum- rurki, dzwonki). 
 

Dziecko rozwija wrażliwość słuchową. 
Wykazuje się oryginalnością  
i pomysłowością w poszukiwaniu 
różnych rodzajów dźwięków, ilustruje 
utwór muzyczny lub przedstawia 
własne wyobrażenia muzyczne 
dźwiękami wydobywanymi z różnych 
przedmiotów. 
 

3. „Śpiewam, gram  
i tańczę”- 
wykorzystanie 
różnorodnych form 
aktywności 
muzycznej do 
pobudzania 
kreatywności  
u dziecka. 
 

Zastosowanie podczas muzycznych 
zabaw elementów ruchu: 
- zabawy rytmiczne przy 
akompaniamencie dowolnych 
instrumentów, 
- zabawy ruchowe oparte na treści 
piosenki, 
- zabawy ze śpiewem, 
- dowolne interpretowanie muzyki 
ruchem, 
- zabawy z zastosowaniem elementów 
tańca, 
- zajęcia z wykorzystaniem metod Orffa, 
Labana, Kniessów. 

Dziecko improwizuje ruchowo 
dowolną muzykę. 
Estetycznie i rytmicznie porusza się 
przy muzyce. 
Potrafi odzwierciedlić mową ciała 
swoje wyobrażenia inspirowane 
muzyką. 
 
 
 
 
 
 
 



Samodzielne tworzenie muzyki przez 
dzieci: 
- improwizacje rytmiczne i melodyczne 
(np. rytmizowane swoich imion, 
fragmentów wierszy, śpiewne powitania, 
tworzenie melodii do tekstów, 
- tworzenie akompaniamentów 
muzycznych w dowolny sposób 
wybranymi instrumentami. 
Udział dzieci w śpiewaniu piosenek 
zbiorowo i indywidualnie: 
- słuchanie piosenek prezentowanych 
przez nauczyciela, 
- śpiewanie piosenek z repertuaru 
dziecięcego, 
-stosowanie ćwiczeń wokalno 
emisyjnych, 
- określanie elementów muzyki: tempo, 
nastrój, charakter…., 
- znajomość pojęć muzycznych : solo, 
chór, duet, gama…. 
 

 
 
Wykonuje akompaniament do 
piosenek na instrumentach 
perkusyjnych oraz innych 
przedmiotach 
Rytmizuje krótkie teksty, fragmenty 
wierszy, tworzy melodie…., 
Śpiewa piosenki dostosowane do 
jego  możliwości wokalnych. 
Zna wybrane pojęcia muzyczne. 
Potrafi określić nastrój utworu. 
 

4. „Potrafię 
słuchać”- słuchanie 
muzyki przez dzieci. 

Udział dzieci w koncertach muzycznych, 
spektaklach. 
Uczestnictwo  
w programach artystycznych 
przygotowywanych przez kolegów,  
Słuchanie fragmentów muzycznych 
wybitnych klasyków, 
Aktywne słuchanie muzyki - wyrażanie 
słuchanej muzyki w formach 
plastycznych. 
Odzwierciedlanie muzyki ruchem z 
zastosowaniem rekwizytów: chusty, 
wstążki…, 
Zastosowanie elementów metody Betti 
Strauss podczas odbioru utworów 
muzycznych. 
 

Dziecko chętnie  uczestniczy   
w koncertach muzycznych. 
Słucha utworów wokalnych lub 
instrumentalnych np. muzyka 
poważna o różnym tempie, dynamice 
i nastroju. 
Odzwierciedla przeżycia muzyczne w 
pracach plastycznych. 
Odzwierciedla ruchem muzykę 
wykorzystując różnorodne akcesoria. 
 

5. „Muzyka jest we 
mnie”- słuchanie 
muzyki spokojnej, 
pogłębianie 
kontaktów dzieci  z 
muzyką o 
odmiennym 
charakterze. 
Relaksacja. 
 

Odbiór muzyki o charakterze 
relaksacyjnym, wyciszającym, 
uspokajającym,  
 

Dziecko potrafi w ciszy i skupieniu 
słuchać utworów o charakterze 
relaksacyjnym. 
 

6. Prezentacja 
umiejętności 
wokalnych, 
muzyczno-
ruchowych podczas 
zorganizowanych 
przedszkolnych 
uroczystości. 

Prezentacja powstałych układów 
tanecznych w czasie ważniejszych 
uroczystości przedszkolnych: Dzień 
Babci i Dziadka,Dzień Matki, 
Dni Łęknicy. 

Uczestniczy w występach 
artystycznych prezentując swoje 
umiejętności na scenie 
-jest śmiałe, odważne, pomysłowe. 
 



DOSKONAŁY MATEMATYK 

Planowane 
działania 

Formy realizacji Cele operacyjne 

1. „Ogrody pełne 
matematyki” - 
zabawy na placu lub 
w pobliskim parku 
- wykorzystywanie 
naturalnych sytuacji  
i tworzywa 
przyrodniczego do 
nauki matematyki. 
 

Zabawy w ogrodzie i parku: 
- gromadzenie liści, szyszek, 
kasztanów…, podejmowanie zabaw 
matematycznych (układanie kształtów, 
rytmów, porównywanie, klasyfikowanie, 
przeliczanie)… 
 

Dziecko chętnie uczestniczy w 
zabawach matematycznych  
z wykorzystaniem naturalnych 
zasobów przyrodniczych. 
 

2. Tworzenie przez 
dzieci akcesoriów i 
pomocy do zabaw 
matematycznych. 
 

Z dziećmi starszymi konstruowanie gier 
planszowych. 
Wykonywanie pomocy dydaktycznych 
do nauki matematyki - cyfr, liczmanów… 
 

Dziecko rozwija pomysłowość 
podczas wykonywania pomocy do 
zajęć i zabaw matematycznych. 

3. Stwarzanie 
warunków do 
radosnego 
przeżywania nauki 
matematyki, 
przyswajaniu pojęć 
poprzez łączenie 
działalności 
matematycznej z 
innymi formami 
aktywności. 
 

Wykorzystanie zabaw ruchowych do 
przyswajania pojęć matematycznych 
„Matematyka ukryta w bajkach”- 
wykorzystanie literatury dziecięcej 
(bajek, wierszy) do projektowania zajęć 
uwzględniających treści matematyczne. 
Organizowanie zabaw  matematycznych  
z uwzględnieniem różnych form 
aktywności muzycznej i plastycznej. 
 

Dziecko chętnie zdobywa wiedzę z 
zakresu matematyki poprzez 
działalność muzyczną plastyczną, 
ruchową. 

4. „Dziecięca 
matematyka” 
- rozwijanie 
aktywnej postawy 
intelektualnej wobec 
sytuacji 
problemowych, 
wspomaganie 
rozwoju 
umiejętności 
matematycznych  
z zastosowaniem 
elementów metody 
E. Gruszczyk-
Kolczyńskiej. 
 

Wykorzystanie elementów programu 
Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej w 
nauce matematyki. 
 

Dziecko wykazuje zainteresowanie 
zabawami matematycznym. 
Posługuje się wybranymi pojęciami 
matematycznymi. 
 

5. „Matematyka 
wokół nas” 
- rodzinne konkursy 
plastyczne 

„Magiczna kraina  figur”- konkurs 
plastyczny dla rodziców i dzieci 
młodszych, 
„Jesienne cyferki”- konkurs dla rodziców  
i dzieci starszych.  

Dziecko bierze udział  
w konkursach plastycznych 
ułatwiających zdobywanie wiedzy z 
zakresu matematyki. 
Wykazuje się oryginalnością  
i pomysłowością. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Gra  planszowa? - to jest to!!! - 
projektowanie i wystawa gier – ściganek  
(konkurs plastyczny) 



ANKIETA DLA RODZICÓW (anonimowa) 

 Prosimy o wypełnienie ankiety, która posłuży nam do podsumowania innowacji 

pedagogicznej „Kreatywny przedszkolak” prowadzonej w Przedszkolu Miejskim w 

Łęknicy w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018.   

 

1. W jakich formach działań uczestniczyliście państwo w związku z prowadzoną 

innowacją? 

(Prosimy zaznaczyć właściwe odpowiedzi): 

□ warsztaty dla rodziców 

□ akcja ,, Cała Polska czyta dzieciom” 

□ konkursy poetyckie dla rodziców i dzieci, 

□ konkursy plastyczne 

□ wspólne imprezy, uroczystości przedszkolne 

           Inne  formy działań: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2. Jakie działania innowacyjne cieszyły się największym zainteresowaniem 

Państwa dzieci? 

(Prosimy zaznaczyć właściwe odpowiedzi): 

□  zabawy badawcze 

□  zabawy matematyczne 

□  twórcze zabawy językowe 

□ czytanie dzieciom książek 

□ kreatywne zabawy plastyczne 

□ konkursy plastyczne, 

□ konkursy poetyckie, 

Inne……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 



3. Jakie korzyści zdaniem Państwa przyniosły dzieciom kreatywne zajęcia i 

zabawy w przedszkolu? 

    (Prosimy zaznaczyć właściwe odpowiedzi): 

           □ wpłynęły znacząco na aktywność i inwencję twórczą, 

           □ rozbudziły kreatywne myślenie i pomysłowość u dzieci 

           □ rozwinęły wrażliwość muzyczną  

          □ wzbogaciły zasób słownictwa 

          □ wpłynęły na rozwój zainteresowań  dzieci, 

          □ przyczyniły się do rozwoju uzdolnień dziecka 

          □ rozbudziły zainteresowania zjawiskami fizycznymi i przyrodniczymi 

          Inne korzyści płynące z udziału dzieci w zajęciach i zabawach:                    

.…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. Czy widzą Państwo potrzebę kontynuowania tego rodzaju działań w naszym 

przedszkolu? 

            □  TAK 

            □   NIE 

 

5. Własne opinie, sugestie na temat prowadzonej innowacji: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

                                             Serdecznie dziękujmy  za wypełnienie ankiety  

                                                           S. Mędrek, A. Szymczyk 


